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 چکیده

ارزشییابن  بیه دنبیالشود؛ ایین پیژوهش  ای من های آموزش عالن رسته دی که صر  دورههای زیا با توجه به هطینه

ها و ارایه پیشنهادهاین کاربردی برای بهبود و افطایش اثربخشین آ  اسیت. ایین تحقییا از نظیر  اثربخشن این دوره

فاده از پرسشینامه هیای الزم بیا اسیت پیمایشن اسیت. داده -هد  از نوع تحقیقال کاربردی و از نظر روش توصیفن

ز تین بیرای دو نمونیه مسیتقلز تح ییل وارییانس یا نمونیه هیای تین تک گردآوری و برای تح ییل اطالعیال از آزمو 

 550ز کروسکال والیس و فریدمن استفاده گردیده است. جامعیه آمیاری تحقییا نانیوز من یا دوجم هعام نز  تک

ای اصیفها  و دانشیگاه  ستا  دوره مرکط آمیوزش عیالن رسیتهنفر از دانشجویا ز مدرسا ز مسئوال  اجراین و سرپر 

ای انتخاب شدند. نتیایج تح ییل شیاکن از آ  اسیت کیه  صورل تصادفن طبقه باشند که به هواین شهید ستاری من

داری  ظر است و تفاول معننن ن موردیتر از میانگ پایین یا ها و یادگیری پس از طن دوره آموزش عالن رسته واکنش

ای  ای وجود ندارد و اثربخشن دوره آموزش عالن رسیته ر رفتار کارآموزا  پس از طن دوره آموزش عالن رستهدر تغیی

 گردد و اجرای این دوره برای سازما  مفید است. در شد متوس  ارزیابن من

 ایز ارزشیابن اثربخشنز نهاجا اثربخشن آموزشنز دوره آموزش عالن رسته :یهای کلید واژه

                                                                                                                                       

 . استادیار مدیریت بازرگانن )بازاریابن(ز دانشگاه هواین شهید ستاری1

 شجوی دکتری مدیریت منابع انساننز دانشگاه عالمه طباطباین. دان2
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 مقدمه
ای کیه داردز  ویک با فشارهای محیطنز اجتماعن و اقتصادی پیچییده های قر  بیست الشرفع چ

نفس باشیند  نیازمند این است که جوانا  خالقز مبتکرز باانر یز سیازگارز بیاانگیطه و بیا اعتمادبیه

ییر نمن ( انجییام و ییایف به7505)شسیینن و همکییارا ز  هییا از  شییودز مگییر اینکییه آ  درسییتن میس 

و  1آمده لیذل ببرنید )پراکیاش دسیت هیا کیه از طرییا آمیوزش و ییادگیری به قاب یتای از  مجموعه

ای جط شفظ و پرورش نیروی انسانن متخصیص و  ها در این راستا چاره (؛ سازما 5979همکارا ز 

هاسیت کیه همیواره میورد  عنوا  وسی ۀ پیشرفتز پاسخگوی نییاز سازما  کارآمد ندارند. آموزش به

 انسانن بوده و هست. تأکید متخصصا  منابع

های( ع من و آموزشن جایگاهن مهم را در راستای قیدرل  از سوی دیگرز پارامترهای )فراَسنج

کیه قیدرل  نحوی (؛ به7507کننید )شسیینن کرانینز  شد  بازی من م ن کشورها در عصر جهانن

 از طریا سال  نظیامن بیه دسیت نمن
ً
حز وپرورش صیحی آییدز ب کیه از طرییا آمیوزش نظامن صرفا

انداز کشیور رسیید  بیه  (. یکن از اهدا  سند چشیم7507شود )عیننز  بهنگام و مؤثر شاصل من

جایگاه نخست در میا  کشورهای منطقه در شوزۀ ع یم و فنیاوری اسیت )فرهیادی و خیرانیدیشز 

ترین ارکا  نظام آموزشنز متناسیب  عنوا  یکن از مهم های آموزشن به روز باید دوره (؛ ازاین7505

زییرا (؛ 7507ریطیز اجرا و ارزشیابن گردند )یوسیفن و همکیارا ز  حوالل پیچیدۀ معاصر برنامهبا ت

 امیری بیهیوده اسیت 
ً
پرداختن به آموزش بدو  توجه به نتایج شاصل از اثربخشن اهدا  آ  قطعا

شود که آیا هر نوع آموزشین بیا هیر روشین و  (. سؤاالتن از این قبیل مطر  من7599)اسماعی نز 

شیودز ارزش  ای کیه از آمیوزش شاصیل من زمانن و برای هرکسن کارسیاز اسیت؟ آییا نتیجیه در هر

(. هیید  اصیی ن نظییارل بییر آمییوزش 7599پورا ز  صییر  منییابع ارزشییمند سییازمانن را دارد؟ ) الییه

عنوا  بخشن از سیستم کیفیت سازما ز اطمینا  از این موضوع است که روند آموزش مطیابا  به

(. میدیرا  و متصیدیا  آمیوزش همیواره بیا ایین 7509شود )فرهیادیز  ت منالطامال اجرا و مدیری

هیای  های آموزشین اثربخشین واقعین دارد؟ مطالعیال و پژوهش ند که آیا دورها پرسش مواجه بوده

هییای آموزشیین بییه  اکنییو  نمییایش تییأثیرال و نتییایج واقعیین دوره دهیید کییه هم شییده نشییا  من انجام

گذارا   عیار واشیدهای آموزشین تبیدیل شیده اسیتز چیه آنکیه میدیرا  و سیاسیت ای تمام دغدغه

هییای عم یین و عینیین دربییاره  شییدهز خواهییا  گطارش نییابع صر ها و م ها در قبییال هطینییه سییازما 

                                                                                                                                       

1. Prakash 
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 (.7005/7596ز 1باشند )پاتریک های آموزشن من اثرگذاری واقعن دوره

طورمعمول شییامل مراشییل تشییخیص نیازهییای آموزشیینز تعیییین اهییدا   فراینیید آمییوزش بییه

)سیعادلز  ریطی بیرای برگیطاری دوره و ارزییابن دوره اسیت آموزشنز انتخاب روش آموزشز برنامیه

ای  ریطی آموزشنز تهییۀ طیر  ارزشییابن اسیت. ارزشییابن را وسیی ه (. آخرین مرش ه برنامه7510

داننید  جهت تعیین میطا  موفقیت برنامیه در رسیید  بیه اهیدا  آموزشین مط یوب و میوردنظر من

 (.7515)کیامنشز 

ش اثربخشین را های افیطای گیری اثربخشنز عوامل مؤثر در بهبود روند آمیوزش و فرصیت اندازه

آمده در  دست ها به شدی اهمیت دارد که بر اساس تجربیال به گیری کند. این اندازه شناساین من

گونیه  گیری اثربخشن و شتین بیدو  هیچ توا  با اجرای یک سیستم اندازه کشورهای صنعتنز من

چهار گیروه از درصد اثربخشن را افطایش داد.  79تا  2گذاریز گاهن  تغییری در سازما  یا سرمایه

های آموزشینز  عنوا  منابع ارزشیابن نام برد؛ شامل: مجریا  یا طراشا  برنامیه توا  به افراد را من

ها و مدیرا  و سرپرستا  مستقیم  کنندگا  برنامه هاز فراگیرا  یا شرکت مربیا  یا آموزشگرا  برنامه

ایین منیابع  ها بایید از تمیام رنامیهتر ایین ب ارزشییابن بهتیر و دقییا ها. بیرای کنندگا  برنامه شرکت

کنندگا  و فراگیییرا  پیرامییو  اییین  اسییتفاده شییود ولیین محییور اصیی ن ارزشیییابنز نظرهییای شییرکت

آوری  هاست که باید با استفاده از ابطار مناسب در طول برنامیه ییا در پاییا  آ ز نظرهیا جمیع برنامه

 (.7511شود )شاهاننز 

ای اسیت. تمیامن افسیرا  بیا  وره آمیوزش عیالن رسیتههای طولن افسیرا  آجیاز د یکن از دوره

ریطی و اجیرای ایین دوره بیه  مدر  تحصی ن کاردانن و باالتر م طم به طن این دوره هستند و برنامه

کند و بخیش وسییعن از  های سنگین )مالن و غیرمالن( بر آجا تحمیل من ماه هطینه 75تا  0مدل 

های زیادی که صر   دهد. با توجه به هطینه ختصا  منتوا  و امکانال مراکط آموزشن را به خود ا

شود؛ یکن از نکاتن کیه شیایط اهمییت اسیتز اثربخشین ایین دوره  ای من دوره آموزش عالن رسته

توا  ادعا کرد که آموزش  ها بررسن نگردیده است. هرگط نمن است ولن تاکنو  اثربخشن این دوره

ن شود؛ لذا مسئ ه اص ن این تحقیا عبارل است خود سودمند استز مگر اینکه ارزشیاب خودی به

 ای. های عالن رسته از مبهم و نامشخص بود  اثربخشن دوره

یکن از الگوهای متیداول و پرکیاربرد بیرای ارزشییابن اثربخشینز الگیوی ارزشییابن اثربخشین 
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و  5975ز 1هییا دارد )مولییدوو  پاتریییک اسییت کییه سییازگاری بسیییاری بییرای ارزیییابن انییواع آموزش

گیری و شییوع  در بررسن اهمیت انیدازه 3(؛ انجمن آمریکاین آموزش و توسعه5976ز 2دالخاننعب

نفیرۀ میدیرا  توسیعۀ  599ز با نظرسینجن از ییک فهرسیت 4ارزیابن در بخش توسعۀ منابع انسانن

از مدیرا  توسعه منیابع  %97متحده به این نتیجه رسید که  های ایاالل منابع انسانن انواع سازما 

( از الگوی کر  پاتریک اسیتفاده %51دهند و بیش از نیمن از آنا  ) نن به ارزیابن اهمیت منانسا

 (.5976و همکارا ز  5کنند )بوریت من

ای )سیطح اول تیا  بنابراینز این پژوهش به دنبال ارزشیابن اثربخشن دوره آموزش عالن رسیته

ردی برای بهبیود و افیطایش اثربخشین سوم( با استفاده از الگوی پاتریک و ارایه پیشنهادهاین کارب

هاست. با توجه به اینکه سطح چهار ایین نیوع ارزشییابن )نتیایج( مسیت طم سیپری شید   این دوره

 -آزمیو  های زمانن گسستهز طیر  پیش شداقل یک سال از زما  آموزش و استفاده از طر  سری

فاییده  -وزشن و تح یل هطینیهگذاری آم آزمو  با گروه کنترل برای ارزشیابن نرخ بازده سرمایه پس

 باشد. لذا در این پژوهش به این سطح پرداخته نشده است. من

 مبانی نظری

 تاریخچه موضوع
ای و  های بشری است که تاریخ شروع معینن ندارد. آموزِش شرفیه آموزش جط  آ  دسته از فعالیت

سیابقه و قیدمِت چنیدانن وجود اینز ارزشیابن آموزشین   شغ ن نیط از این قاعده مستثنا نیست. با

توجهن در این زمینه صورل نگرفته اسیت.  میالدیز اقدام قابل 7052تا سال  ندارد. از ُبعد ع من

تربیتن ایجاد شد و در بسیاری  در این شاخۀ تخصصن از ع وم نفراوانقر  اخیر رشد  لیکن در نیم

شید. اگرچیه در زمینیه  خته ای مستقل به رسمیت شنا عنوا  رشته های معتبر جها  به از دانشگاه

 دور نییط نشیانه های آموزشن در گذشته ارزشیابن فعالیت
ً
هیای  هاین هسیت ولین تالش های نسبتا

بیه مییالدی شیکل گرفیت.  7069های  های رالف تای ر در سال ارزشیابن آموزشن با فعالیت رسمن

بن ارایه گردید. بح  و انجام عمل ارزشیا های تای رز تعاریف و الگوهای مخت فن برای تالش دنبال

سییرانجام بییه قبییول  7059 مجادلییه در زمینییۀ در  و پییذیرش ارزشیییابن آموزشیین در اواخییر سییال
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 (.7515عنوا  یک شوزۀ مستقل و تخصصن منجر گردید )کیامنشز  ارزشیابن آموزشن به

ای شییده اسییت و  تییاکنو  دسییتخوش تحییوالل عمییده 7052های  در واقییع ارزیییابن از سییال

های ارزییییابن در پاسیییخ بیییه تغیییییرال سیییاختاری در جامعیییۀ  ف سیییفه و سیاسیییتشناسییینز  روش

طورک ن در تحیول مفهیوم ارزشییابن آموزشین  داری پیشیرفتهز دگرگیو  گردییده اسیت. بیه سرمایه

 توا  چهار دوره را تشخیص داد. من

میییالدی(: در اییین دوره برخیین از  7029های قبییل از  دورۀ نخسییت ارزشیییابن آموزشیین )دهییه

آموزشین پرداختنید. از ایین  -هیای روانین ویژه آمریکا به یافتن و اسیتفاده از آزمو  ی صنعتن بهکشورها

گیری دربیاره پیذیرش داوط بیا  بیرای  آمیوزا  و تفسییر تصیمیم بندی دانش ها بیشتر برای دسته آزمو 

« بن آموزشینگیری و ارزشییا انیدازه»ورود به مراکط آموزش عالن استفاده شد. از این فرایند تحت عنوا  

 آموزشن متراد  بود. -گیری روانن شد؛ بنابراین در این دوره ارزشیابن آموزشن با اندازه یاد 

 ازجم ییهنظرانن  میییالدی(: در اییین دورهز صییاشب 7059دورۀ دوم ارزشیییابن آموزشیین )دهییه 

در  آمده دسیت های به به تعریف جدیدی از ارزشیابن آموزشن با توجه به تجربیه 2و استیک 1پرووس

های آموزشن در کشیورهای صینعتنز  پرداختند. در این دوره با توجه به تحول در نظام 7029دهه 

طور سینجیده  های آموزشین را بیه هیا و برنامیه ضرورل استفاده از سیازوکارهاین کیه بتیوا  فعالیت

و های آموزشین  ها و برنامه طراشن و اجرا کردز بیشتر اشساس شد. بر این اساسز توصیف فعالیت

ل ارزیابن آموزشن است. ویژگن ازجم ههای موردنظرز  ها با هد  مقایسه آ   های دوره دوم تحو 

ل ارزشییابن )دهیه نظرا  ایین  صیاشب ازجم یهمییالدی(:  7099و  7019های  دورۀ سوم تحو 

 دوره استافل بیم است.

ل ارزشیییابن آموزشیین )سییال سییاس (: در اییین دوره بییر ا7009و  7099های  دوره چهییارم تحییو 

دربیاره  4نظرا  ارزشییابن را متیراد  بیا )توافیا( برخین از صیاشب 3دیدگاه ف سفن سیاختارگراین

 (.7599؛ به نقل از بازرگا ز 7090های آموزشن دانستند )گوبا و کولنز  ارزش یا اهمیت پدیده

میالدیز ارزشیابن آموزشن متیراد   7099رأین آ  بوده است که تا پایا  دهه  شاصل این هم

منظور  قضاول دربارۀ ارجز ارزش و یا ارزش اهمیت یک پدیده آموزشن )فعالیتز برنامه و ...( بیهبا 

                                                                                                                                       

1. Provous 

2. Stake 

3. constructivism 
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(. سیرانجام در 7599؛ به نقل از بازرگیا ز 7009شد )ویندهم و چاپمنز   کمک به بهبود آ  تعریف

وم تیوا  بیه مفهی ویکم میالدیز ارزشییابن آموزشین را من دهه پایانن قر  بیستم و آغاز قر  بیست

منظور  یافته برای قضاول یا توافا درباره ارزش یا اهمیت یک پدیده آموزشن بیه وجوی نظم جست

 (.7599بهبود آ  در جهت کاهش فاص ۀ میا  نتایج جاری و نتایج مط وب تعریف کرد )بازرگا ز 

هاز  های آمییوزش ضییمن خییدمت کارکنییا  در سییازما  در ارتبییاط بییا ارزیییابن اثربخشیین برنامییه

ز نیتییر مهمطور خالصییه بییه چنیید مییورد از  ن صییورل گرفتییه اسییت کییه در اییین بخییش بییهتحقیقییات

 شود. شده در ایرا  و سایر کشورها اشاره من ترین مطالعال انجام جدیدترین و مرتب 

 رییغدر آمریکیا  ضمن خیدمتهای  درصد از آموزش 09گطارش داد که  7005در سال  1دترمن

می ییو   09کارکنا  انتقیال داده نشیده اسیت؛ بنیابراین  ها به است و اهدا  این آموزش اثربخش

شییده اسییت: محتییوای   رود. دالیییل اییین عییدم اثربخشیین چنییین عنییوا  دالر در سییال بییه هییدر میین

ها  ها این بود که مهارل های کاری کارکنا  نیست؛ هد  دوره آموزشن متناسب با زمینه های دوره

ایین امیر باعی  اضیطراب و  ا  انتقال داده شیود کیهترین زما  ممکن به کارکن سرعت و در کوتاه به

گرفتنید کیه  ها شد. فق  مدیرا  ارشد تصمیم من کننده در این دوره ایجاد فشار بر کارکنا  شرکت

چه باید آموزش داده شود و چگونه باید این کیار انجیام شیود؛ در نتیجیه کارکنیا  هییچ نقشین در 

(. 5997ز 2انجام نگرفته است )موله نید نیازسنجن طورک ن ها نداشتند و به انتخاب محتوای دوره

کارمند اجرا شید و نشیا  داد  7955بر روی  7005چین که در سال  3شده در شنط  تحقیا انجام 

هیای ضیمن  هیای رسیمنز آموزش انید از: آموزش که سه عامل تأثیرگذار بر شقوق کارکنیا  عبارل

عامیل اصی ن بیاال رفیتن  ضیمن خیدمتهیای  ساال . در ایین مییا  آموزش خدمت و آموزش بطر 

ضیمن ( در زمینیه آمیوزش 7096) 5تراپنیل (.5995ز4کارکنا  بود )کسیو یتجربه کارها و  مهارل

باعی  کیاهش  ضیمن خیدمتتحقیقن انجیام داد؛ نتیایج شیاکن از آ  اسیت کیه آمیوزش  خدمت

ز افیطایش تیر  خیدمت و غیبیت کارکنیا  های گوناگو  در سازما ز کاهش میطا  اسیتعفا و هطینه

شیود. پیل رابرتیطز چیارلط و  دانش تولیدز افطایش کیفیِت کار کارکنا  و افیطایش رضیایت شیغ ن من

های  های متیداول ارزییابن و موانیع موجیود در راه اجیرای برنامیه بونکرونگ برای شناسیاین شییوه

                                                                                                                                       

1. Detterman 

2. Mulholland 

3. Shenzhen 

4. Xiao 

5. Tropnell 
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« نهای آموزشی طراشن مدلن برای ارزیابن برنامیه»تحقیقن تحت عنوا   5995آموزشنز در سال 

از عوامل میؤثر کیاهش  دهد که برخن های انگ یس انجام دادند؛ نتایج تحقیا نشا  من در شرکت

هاز کافن نبود  و روشن نبود  اهدا  آموزشن و ناکارآمدی مکانیسم )سازوکار(  اثربخشن آموزش

 (.5995ز 2و گولد 1باشند )براتو  ارزیابن من

سیؤال بیود کیه آییا آمیوزش اجیرا شیده در  پاسخ ایین به دنبال( در تحقیقن 7599اسماعی ن )

کننیدز تیأمین  آموختیه را در مشیاغ ن کیه اشیراز من دانشکده داراین نیازهای شغ ن افسرا  دانش

ناپیذیر آ   خواهد کرد؟ نتایج پژوهش شاکن از آ  است که گذشت زما  و تغییر و تحوالل اجتناب

های آموزشین و میدار  و  ریس و برنامیههمواره تجدیدنظر و مرور بر روی عناوین آموزش و مواد تید

 نماید. االجرا من ها و قوانین و مقررال را الزم های آموزش و آزمایش و روش ها و شیوه کتاب

شیرکت  خیدمت نیشیهیای  بررسن اثربخشن آموزش»( در تحقیقن با عنوا  7595عباسیا  )

اکینش مط یوبن نسیبت بیه به این نتیجه رسید کیه فراگییرا  و « خودرو بر اساس مدل پاتریک ایرا 

ها در شد مط یوبن باعی  افیطایش سیطح  های آموزشن از خود نشا  دادند و این دوره اجرای دوره

 مط یوبن 
ً
دانش فراگیرا  شده است. از نظر تغییرال ایجاد شیده در رفتیار فراگییرا  سیطح نسیبتا

  شییود. همچنییین مشییخص شیید کییه دوره مشییاهده من
ً
ش درصیید در کییاه 75هییای آموزشیین صییرفا

 کاریز که هد  اص ن اجرای دوره بودز تأثیر داشته است. دوباره

ای  هیای عیالن رسیته ( تأثیر دروس عمومن بر سطح آگاهن دانشیجویا  دوره7592اشمدپور )

مراپش نطاجا را بررسن کرد. نتایج پژوهش شاکن از آ  اسیت کیه مییطا  ییادگیری دانشیجویا  در 

خوبز متوس ز خی ین خیوب و  بیبه ترتمز رایانه و زبا  دروس ارکا ز اصول و قواعد اساسن در رز 

 خوب است.

ای نهاجییا را متناسییب بییا  هییای آموزشیین دوره عییالن رسییته ( عنییاوین متن7599پورا  )  الییه

های آینده مورد بررسن قرار داد. نتایج پژوهش شاکن از آ  است که تغییر در عناوین دروس  جنگ

ویژه تخصیص الکترونییک  های مخت یف بیه رتبیه در بخش دروس عمیومنز سیتادی و تخصصین در

 62طیور از  ناپیذیر خواهید بیود. همین ای نهاجیا امیری اجتناب های عالن رسیته هواین در آموزش

عنیوا  بایید از دوره شیذ   79قبول و  عنیوا  قابیل 55عنوا  درسز در بخش عمیومن و سیتادی 

 طور کامل شذ  کرد. توا  به عنوا  را نیط نمن 5گردند و 

                                                                                                                                       

1. Bratton 

2. Gold 
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جانبییه جهییت ارزیییابن  ( در پژوهشیین بییه دنبییال ارایییه الگییوین مناسییب و همه7509هییادی )فر 

ها  این وسی ه چگونگن اجیرا و اثربخشین ایین برنامیه های آموزشن نهاجا بود تا به اثربخشن برنامه

شیود کیه ضیمن  مشخص گردد. پس از بررسن ادبیال موضوع و الگوهای مخت ف ارزیابن بیا  من

های آموزشیینز مربیییا  یییا  منییابع ارزشیییابن )شییامل مجریییا  یییا طراشییا  برنامییهاسییتفاده از همییه 

ها و مییدیرا  و سرپرسییتا  مسییتقیم  کنندگا  در برنامییه هاز فراگیییرا  یییا شییرکت آموزشییگرا  برنامییه

 انید عبارلهای آموزشن میدنظر قیرار داد کیه  کنندگا ( چهار مؤلفه را باید در ارزیابن برنامه شرکت

)واکنش یا رضایت کارآموزا  از دوره(ز مییطا  ییادگیری ناشین از شیرکت در دورهز  العمل از: عکس

 میطا  تغییر رفتار کارآموزا  پس از طن دوره و دستاوردهای دوره.

( در پژوهشن بیه دنبیال ارزییابن اثربخشین دوره آموزشین کارشناسین رشیته 7505بختیاری )

رداخت. نتیایج ایین تحقییا نشیا  داد کیه اطالعال انتظامن به ارزشیابن سه سطح اول آموزش پ

هییای دوره کارشناسیین اطالعییالز اثییر مط ییوبن بییرای توانمندسییازی کارکنییا  در اجییرای  آموزش

هییا در محییی  کییار واقعیین دارد. فقیی  در دروس پایییه از نظییر فرمانییدها  نمییرۀ اثربخشیین  مأموریت

آموختگا  در  شده و عم کرد دانش های ارایه  است. بنابراین میا  آموزش قبول قابلتر از شد  پایین

 ی وجود دارد.دار معننمحی  واقعن کار رابطه 

 ارزشیابی اثربخشی آموزش
ازآنکه آموزش انجام شدز طبیعن است که سازما  کوشش فراوانن را صیر  تعییین چگیونگن  پس

 ریطی آموزشنز تهییه طیر  های آموزش بنماید. لذا آخرین مرش ۀ برنامه اثربخشن وصول به هد 

عمل یافتن ارزش و بهای هر چیطز سینجش و « ارزشیابن»ارزشیابن است. در فرهنگ لغت معینز 

شده است. اولین تعریف رسیمن ارزشییابن  بررسن شدود هر چیط و برآورده کرد  ارزش آ  تعریف 

ای جهیت تعییین مییطا  موفقییت برنامیه  شده است. وی ارزشیابن را وسی ه ثبت  1به نام رالف تای ر

 3و داتوین 2(. بولمتیس7515داند )کیامنشز  ید  به اهدا  آموزشن مط وب و موردنظر مندررس

منظور تعیین  ها به آوری و تح یل داده مند( جمع عنوا  فرایندی سیستماتیک )نظام ارزشیابن را به

 اند. اندز تعریف کرده اینکه تا چه شد اهدا  تحقا یافته

 میییطا  موفقیییت آمییوزش بییرای بییه دسییت آورد تعیییین  بییه معنیین آمییوزش بررسیین اثربخشیین

                                                                                                                                       

1. Ralph Tyler 

2. Boulmetis 

3. Dutwin 
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عنوا   تیوا  بیه . چهیار گیروه از افیراد را من(5975ز 1موردنییاز اسیت )لنکیویین های عم ن مهارل

های آموزشینز مربییا  ییا آموزشیگرا   منابع ارزشیابن نام برد؛ شامل: مجریا  ییا طراشیا  برنامیه

کنندگا   میدیرا  و سرپرسیتا  مسیتقیم شیرکتها و  کنندگا  برنامیه هاز فراگیرا  ییا شیرکت برنامه

این منابع اسیتفاده شیود ولین از  ها باید از ک یه تر این برنامه ارزشیابن بهتر و دقیا ها. برای برنامه

بایسیت  دهنیدز من سیالز فراگییرا  آ  را تشیکیل من ها افیراد بطر  کیه در بیشیتر سیازما  آنجاین

کنندگا  و فراگییرا  پیرامیو   رزشیابنز نظرهای شرکتبیشتر فراگیرمحور باشد. لذا محور اص ن ا

آوری این نظرها در طیول برنامیه ییا در  هاست که باید با استفاده از ابطار مناسب به جمع این برنامه

هیا  (. پس از نظر فراگیرا ز مدیرا  و سرپرستا  مسیتقیم آ 7511پایا  آ  اقدام نمود )شاهاننز 

ند. چو  مدیرا  و سرپرستا  ضمن ارتباط مستقیم با کارکنا ز منبع معتبری برای ارزشیابن هست

 های آموزشن در کارکنا  هستند. آمده پس از گذراند  برنامه به وجودخود شاهد تغییرال 

( 5995) 6هییال ( و7091) 5(ز رابینییط7015) 4(ز اسییتیرز7059) 3(ز پییرایس7056) 2اتطیییونن

( پیتر دراکر اثربخشن 7512دانند )کا منز  ناثربخشن را درجه و میطا  تحقا اهدا  سازما  م

اثربخشن را ییک  7( هرسن و بالنچارد7595نماید )سیدجوادینز را انجام کارهای درست تعبیر من

هیای انسیانن و  تنها شامل عم کرد عینن استز ب که شامل هطینه داند که نه ای من مفهوم پیچیده

توا  گفیت اثربخشین نتیجیۀ مط یوب بیود   منطور خالصه  باشد. به شناختن نیط من   شرای  روا

میدل و درازمیدل اسیت  عم کردز شرای  منابع انسانن و مییطا  موفقییت در تحقیا اهیدا  کوتاه

 (.7599زادهز  ؛ به نقل از تر 7595)عباس زادهز

ز تعریف جامع و مشخصن وجود ندارد؛ چو  فراینید «ارزیابن اثربخشن آموزشن»در مورد مفهوم 

هیای انجیام  اینکه تعیین گیردد آموزش دشوار است. ارزیابن اثربخشن آموزشن یعنن دستیابن به آ 

صورل عم ین و کیاربردی شیده اسیت.  های موردنیاز سازما  به ایجاد مهارل شده تا چه شد منجر به 

مشیاهده از  آموزشن یعنن تعیین میطا  تحقا اهدا  آموزشن؛ تعییین نتیایج قابل اثربخشن ارزیابن

اجرا شده؛ تعییین مییطا  انطبیاق رفتیار کیارآموزا  بیا انتظارهیای نقیش  های ر اثر آموزشکارآموزا  ب

                                                                                                                                       

1. Lanqin 

2. Etzioni 

3. Price 

4. Steers 

5. Robbins 

6. Hall 

7. Blanchard 
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سازمانن؛ تعیین میطا  درست انجیام داد  کیاری کیه میوردنظر آمیوزش بیوده اسیت؛ تعییین مییطا  

 (.7599ها )بازرگا ز ها برای دستیابن به هد  ایجاد شده بر اثر آموزش های تواناین
 

 نظران در مورد ارزشیابی دوره ه صاحب: خالصه دیدگا1جدول 

 متغیرهای موردنظر نظران صاحب

 نتایج تغییر رفتار )اجرا( یادگیری العمل عکس (1332) 1سینگر

 نتایج تغییر رفتار یادگیری واکنش (1333) 2دسلر

 نتایج تغییر رفتار یادگیری واکنش (1399) 3اسکارپلو

 نتایج ییرال رفتاریتغ یادگیری و تجربه واکنش 4دیویس و ورتر

نتایج یا  کسب مهارل دانش العمل عکس 12211ایزو 
 عم کرد

  عم یاتن تراکمن تکوینن آی. اس. دی.

 بررسن نتایج تغییر رفتار یادگیری رضایت کارآموزا  سعادت

کارگیری دانش  به یادگیری کنندگا  نظرال شرکت زارعی متین
 جدید

 تحقا اهدا 

گیری  اندازه قابل تعیین هد  تایلر
 نمود 

مقایسه نتیجه با 
 اهدا 

 

پیامدهای  پیامدهای قاب یت پیامدهای واکنشن بل
 کاربردی

 پیامدهای
 ارزشن

 پیامد واکنش درونداد ارزشیابن زمینه سیرو

 تغییر سازمانن تغییر رفتار یادگیری رضایت از آموزش مؤسسه ساراتوگا

 جنتای کاربرد آزمو  واکنش شرکت آی. بی. ام.

 عم کرد عم کرد شغل برتر عم کرد پایا  دوره تواناین ورود شرکت زیراکس

 محصول فرایند درونداد زمینه CIPPمدل 

 پیامدها فرایند دروندادها زمینه کار الگوی وار

  شرای  انتقال برونداد درونداد بالدوین و فورد

  تغییر کاراین تغییر مهارل تغییر در رفتار ادیورنه الگوی

مقایسه با  مشاهده نمونه کار و ایف مع ومال لگوی دفیلیپسا
 ها نمونه

 نتایج رفتار یادگیری واکنش پاتریک

                                                                                                                                       

1. Singer 

2. Dessler 

3. Scarpello & ledvinka 

4. Daivis & Werther 
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هییای بیشییتر  پاترییک مییدل )الگییوی( جییامعن را مطییر  کییرده بییه نحییوی کییه اییین الگییو قاب یت

است.  اجرا کرده 1بانک بارک ن ازجم ههای متعددی  الگوهای موجود را دارد؛ لذا آ  را در سازما 

 این الگو به چهار سطح از ارزیابن آموزش اشاره دارد:

 العمل به آموزش: واکنش کارکنا  و نگرش آنا  در مورد تجربه آموزش؛ ( عکس7)

 ( یادگیری: نتیجه یادگیری و افطایش دانش شاصل از تجربه آموزش؛5)

 ها در کار؛ مهارل( رفتار: تغییر رفتار کارکنا  و بهبود رفتار آنا  پس از استفاده از 5)

کنندگا  بیه تغیییرال عم کیرد )بورییت و همکیارا ز  ( نتایج: اثرال در سازما ز از شیغل شیرکت6)

5976.) 

 

 
 

 

 الگوی چند سطحی کرک پاتریک :1نمودار 

 

ارزشیابن در ایین سیطحز چگیونگن واکینش  العمل(: سطح اول ارزشیابی )واکنش یا عکس

کند که بیه سیؤاالتن راجیع بیه  گیری و تالش من کنندگا  در مورد برنامه آموزشن را اندازه تمشارک

هیا  ها دوره را دوست دارند؟ آیا میواد درسین ییا کیار آ  در  کارکنا  از دوره پاسخ دهد. مثاًل آیا آ 

 (.7009مرتب  است و... )کر  پاتریکز 

                                                                                                                                       

1. Barclay 

 نتایج

 رفتار

 یادگیری

 واکنش یا عکس العمل
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های  شدهز مهارل تریک دانش کسبسطح دو مدل کر  پا سطح دوم ارزشیابی )یادگیری(:

سینجد. ارزشییابن در ایین  عنوا  یک نتیجه آمیوزش من های تغییر یافته را به بهبود یافته یا نگرش

هیا  هیاز یادگیری سطح فراتر از رضایت یادگیرنده است و در پن تالش برای سنجش افطایش مهارل

 ت.تر اس یا نگرش کارکنا  استز سنجش این سطح از سطح اول مشکل

هیا ییا  کارگیری دانیشز مهارل این سطح انتقال یادگیری یا به سطح سوم ارزشیابی )رفتار(:

هییاز  سینجد و در پین پاسیخ بییه ایین سیؤال اسیت کیه آییا مهارل هیای جدیید در شیغل را من نگرش

گیری  شده به محی  کار و شغل منتقل شده اسیت ییا خییر؟ ولین انیدازه آموخته ها و دانِش  نگرش

گیری رفتارهیا و  یار مشکل است و مست طم ایجاد تصمیماتن در مورد چگونگن اندازهاین سطح بس

میاه تیا ییک سیال بعید( انجیام  5هاست. این نوع ارزشیابن میدتن پیس از اتمیام دوره ) تغییرال آ 

هیای  انید کیه بییش از نیمین از محتیوای دوره های متعدد نشیا  داده شود. مطالعال و پژوهش من

رو امیروزه ارزشییابن مییطا  تغیییر رفتیار  شوند. ازاین گرفته نمن به کارار و شغل آموزشن هرگط در ک

های مخت فن برای ارزشیابن  ها دارد. روش های آموزشنز توجه روزافطونن در سازما  ناشن از دوره

ها عبیارل اسیت از: نظرخیواهن از میدیرا ؛  این روش نیتر مهمشود.  گرفته من به کارتغییر رفتار 

کننده در دوره؛ مشیاهده شیغل؛  هن از کیارآموزا ؛ نظرخیواهن از همکیارا  افیراد شیرکتنظرخوا

ها؛ ثبت نتیایج کیار )محصیول ییا خیدمال(ز مییطا  شضیورز سیرعت انجیام کیارز بررسین  مصاشبه

 های مستندسازی عم کرد شغ ن. عم کرد و سایر روش

ا نتیایج سیازمانن از کنید تی سطح چهارم ارزشیابن تیالش من )نتایج(:ارزشیابی سطح چهار 

گیری کنید. تعییین نتیایج و  قبیل بهبود میطا  فروشز سود باالتر یا نرخ بازگشت سیرمایه را انیدازه

ارتباط نتایج به آموزش بسییار پیچییده بیوده و مسیت طم گذشیت شیداقل ییک تیا دو سیال از زمیا  

ر ق میرو اجتنیاب از تیوا  در قالیب یکین از چهیا برگطاری دوره است. نتایج شاصل از آموزش را من

 جوین(؛ منفعت و نتایج استراتژیک )راهبردی( مطالعه کرد. انداز )صرفه هطینه؛ پس

)چیو  بالفاصی ه پیس از « ارزشیابن گیرم»به دو سطح اول ارزشیابن اثربخشن الگوی پاتریکز 

تمام گویند )چو  مدتن پس از ا« ارزشیابن سرد»شود( و به دو سطح دیگر آ   پایا  دوره انجام من

شود(. سطح چهارم در الگوی ارزشیابن پاتریکز متمرکط بر مطالعه و سینجش نتیایج  دوره اجرا من

هیا  آ  ازجم یهشیده اسیت؛  های مخت فن مطر   مالن و استراتژیک است و برای سنجش آ  روش

آزمو  با گروه کنترل بیرای ارزشییابن نیرخ  پس -آزمو  های زمانن گسستهز طر  پیش طر  سری

 باشند. فایده من -گذاری آموزشن و تح یل هطینه سرمایهبازده 
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 ای آموزش عالی رسته
های  ها و سییروا  قییانو  آجییا بییرای ک یییه سییتوانیکم 27ای بییه اسییتناد مییاده  دورۀ عییالن رسییته

آموختگیا  اییین دوره  ای و کارکنییانن کیه در سییطح دانش هیای مقییدماتن رسیته آموختیه دوره دانش

آموختگا   ریطی گردید تا دانش ماه برنامه 75ماه و شداکثر  5شداقل شده باشند به مدل   شناخته

های زیرمجموعیه و ییا بخشین از آ  اشیرا   عنوا  کارشناس و کاردا  عالن به ک یه تخصص آ  به

شیده  داشته و قادر باشند در مشاغل مدیریت میانن و اجراین عالن بر اساس شیر  و یایف تعیین

 یفه نمایند. مواد آموزشن این دوره شامل دروس عمومنز سیتادی و تا درجه سرتیپ دومن انجام 

 ای مربوط است. و تخصصن رسته

ای نهاجیا آمیوزش افسیرا  واجید شیرای  نهاجیا بیر اسیاس  مأموریت مرکط آموزش عیالن رسیته

آموختگیا  آمیادگن اشیراز مشیاغل میدیریت  کیه دانش نحوی های آموزشن مصوب اسیتز به برنامه

ش جمهوری اسالمن ایرا  را داشته باشند. موضوع فعالیت این مرکط آمیوزش و های میانن ارت رده

های عم ییال هیواینز عم ییال  تربیت مدیرا  مییانن نهاجیا در مقطیع کارشیناس عیالن در رسیته

پشتیبانن هواینز پدافند هواینز الکترونییک هیواینز رادار اخطیار هیواینز تجهییطال مخیابراتنز 

 و موشک هواینز رایانهز آماد و تهیه و آموزش است. الکترومکانیک هواینز مهمال

تشکیل گردید و تنها مرکط آمیوزش افسیرا  و  7552ای نهاجا در سال  مرکط آموزش عالن رسته

صییورل غیرشضییوری در مرکییط  بییر اسییاس مقتضیییال به 7510مییدیرا  میییانن در نهاجییا تییا سییال 

بیا عناییت خداونید متعیال و  7510های هواین شهید خضراین فعالیت داشت که در سیال  آموزش

صیورل متمرکیط و  رتبیه ارتیش و توجیه مقیام معظیم رهبیری به توجه و تأکییدهای فرمانیدها  عالن

شضوری برای اولین بار در ساختما  مرکط آمیوزش آتین واقیع در پایگیاه شیکاری شیهید سرلشیکر 

آموختیه  افسیرا  دانش نفیر از 56گفته با پذیرش تعداد  خ با  عباس باباین با تابعیت پایگاه پیش

دوره و بیا شیروع دوره  6دانشگاه هواین شهید ستاری فعالیت خود را شروع کرد. پیس از برگیطاری 

این مرکط به تابعیت دانشگاه هواین شهید سیتاری و در سیاختما  جدیید بیه  7595پنجم در سال 

هیای هیواین  زش( این مرکط بیه تابعییت مرکیط آمو7505فعالیت خویش ادامه داد. در شال شاضر )

شییهید خضییراین درآمییده اسییت. بییا توجییه بییه الگییوی تحقیییا )کییر  پاتریییک( و ادبیییال موضییوع 

 اند از: های تحقیا عبارل سؤال

 های اصلی سؤال
 ای اثربخش است؟ ( آیا دوره آموزش عالن رسته7
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 گردند؟ ای من ( چه راهکارهاین موجب بهبود و افطایش اثربخشن دوره آموزش عالن رسته5

 های فرعی لسؤا
 ای در چه سطحن است؟ پس از طن دوره آموزش عالن رسته ها واکنش( 7

 ای در چه سطحن است؟ ( یادگیری پس از طن دوره آموزش عالن رسته5

 ای در چه سطحن است؟ ( تغییر رفتار دانشجویا  پس از طن دوره آموزش عالن رسته5

 روش
پیمایشن است. جامعه آماری  -روش توصیفناین تحقیا از نظر هد  کاربردی و از نظر ماهیت و 

و سیال قبیل  7505سیال  آموختگا ز مدرسا  و مسئوال  اجرایین دوره پژوهش دانشجویا ز دانش

ای اصیفها  و دانشیگاه هیواین شیهید سیتاری اسیت. از  ای مرکط آمیوزش عیالن رسیته عالن رسته

نییط در میورد تغیییر رفتیار  ای ی عیالن رسیته آموختۀ سال گذشیته دوره سرپرستا  یا مدیرا  دانش

آموختگا  نظرخواهن شده است. جهت تعیین شجم نمونهز یک مطالعه مقدماتن بیا توزییع  دانش

نفر از اعضای جامعه آماری انجام شد که از این طریا با برآورد وارییانس نمونیۀ  59پرسشنامه بین 

بیرآورد  550رمول زییر شجم نمونه از طریا ف 9092و خطای مجاز  9002اولیه در سطح اطمینا  

 گردید.
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پرسشینامه در تح ییل وارد  552هیای مربیوط بیه  شیدهز داده پرسشنامه توزیع  550از مجموع 

قییا از که جامعه مورد مطالعه در ایین تح درصد است. ازآنجاین 0200شدند که نرخ بازگشت برابر 

ای تصادفن  گیری طبقه گیری از روش نمونه شده استز لذا برای نمونه  یلچند گروه مخت ف تشک

در مرکیط آمیوزش هیای برگیطار شیده  با انتساب متناسب انجام گردید. با توجه به اینکیه تعیداد دوره

طور طول دوره عمومن دو برابر دوره تخصصن  ای اصفها  دو برابر تهرا  است و همین عالن رسته

 با توجه به محل برگطاری دوره و نوع دوره رعایت گردید.یک  استز نسبت دوبه
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 شده های توزیع : توزیع فراوانی پرسشنامه2جدول 

 تعداد محل دوره تعداد نوع دوره تعداد دهندگان نوع پاسخ

 559 اصفهان 707 دوره عمومی 719 دانشجو

 777 تهران 05 دوره تخصصی 750 مدرس، مسئول و مدیر یا سرپرست

 550 جمع کل 550 جمع کل 550 جمع کل

 

طور عمیده از روش مییدانن و بیرای  های پیژوهش بیه در این پژوهش برای پاسخگوین به سیؤال

شد. ابطار اصی ن گیردآوری  ای استفاده  بررسن و مطالعه ادبیال مرتب  با موضوع از روش کتابخانه

ها بیا  وه بر اینکه شیاخصها در این پژوهش پرسشنامه است. برای بررسن رواین پژوهشز عال داده

مطالعه مبانن نظری مرتب  با موضوع و متغیرهای اص ن تحقیا انتخاب شیدندز از روایین صیوری 

شید.  استفاده  1شد. برای محاسبه قاب یت پایاین پرسشنامهز از ضریب آلفای کرونباخ نیط استفاده 

 59ماتن بیا توزییع شیده در ایین پیژوهش کیه در ییک مطالعیه مقید ضریب آلفای کرونبیاخ محاسبه

آمیید کییه بیییانگر پایییاین و   دسییت به 9092پرسشیینامه بییین اعضییای جامعییه آمییاری صییورل گرفییتز 

ها است. ضریب آلفای کرونباخ عوامل و کل پرسشنامه برای کل نمونیه  همسانن درونن پرسشنامه

 ارایه گردیده است. 5در جدول 

 : ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه2جدول 

 ضریب پایایی نهتعداد نمو عامل

 90921 59 کل پرسشنامه

 90909 552 کل پرسشنامه

 90927 552 واکنش

 90925 552 یادگیری

 90956 552 رفتار

های موجود در آمیار توصییفن )مییانگینز فراوانین و درصید فراوانین( و  در این پژوهش از روش

ایز لیوینز تین  نمونیه تیک استنباطن )آلفای کرونباخز کولموگرو  اسمیرنو ز شاپیرو وای کز تن

ایز مین ویتنینز کروسیکال  برای دو نمونه مستقلز تح یل واریانس تیک عیام نز تیوکنز دوجم یه

شیده از طرییا پرسشینامه و پاسیخگوین بیه  آوری والیس و فریدمن(ز جهت مقایسه اطالعال جمع

                                                                                                                                       

1  C  nb   ’  C e     ent  lp   
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تح ییل افیطار اس. پین. اس. اس. بیرای  های پژوهش استفاده گردییده اسیت. در ضیمن نرم سؤال

 شده است. اطالعال استفاده

 ها یافته

 تحلیل اطالعات عمومی
 2505نفیر از میدیرا  و سرپرسیتا  بیوده اسیت.  61ها مربوط به  درصد از پرسشنامه چهارده و نیم

درصید مسیئول اجرایین و  7201ها میدرسز  درصد از آ  7102دهندگا  دانشجوز  درصد از پاسخ

نفییر بیشییترین  719درصیید و  2505دانشییجویا  بییا درصیید مییدیر یییا سرپرسییت بودنیید.  7602

دهنیید. در اییین پییژوهش در خصییو  ارزشیییابن اثربخشیین بییه نظییر  دهندگا  را تشییکیل من پاسییخ

 دهندگا  نطدیک هم است. شد. نسبت سایر پاسخ  دانشجویا  اهمیت بیشتری داده

 2105درصیید تهییرا  بییوده اسییت.  55دهندگا  اصییفها  و  درصیید از پاسییخ 59محییل طیین دوره 

انید.  درصد در مورد دوره تخصصین نظیر داده 5905دهندگا  در مورد دوره عمومن و  درصد از پاسخ

انید و  هیاین کیه در تهیرا  گذرانده انید بیه آ  دهندگا  که دوره را در اصفها  طین نموده نسبت پاسخ

میورد  اند بیه کسیانن کیه در دهندگانن که در خصو  دوره عمومن نظر داده طور نسبت پاسخ همین

 دوبه دوره تخصصن نظر داده
ً
نفر مربوط به افیراد  719یک است. بیشترین فراوانن با تعداد  اندز تقریبا

سیال بیا  59نفر مربوط به افراد زییر  79درصد و کمترین فراوانن با تعداد  2505سال با  52تا  59بین 

نفیر از  796اتجربه هستند. سال و ب 59دهندگا  افراد باالی  درصد است؛ بنابراین بیشتر پاسخ 507

تیوا   لیسیانس بودنید؛ بنیابراین من نفر دارای میدر  فوق 06دهندگا  دارای مدر  لیسانس و  پاسخ

لیسییانس  کنندگا  در دوره دارای مییدر  فوق دهندگا  و یییا شتیین شییرکت پاسییخ 9059گفییت شییدود 

درصید از  507نماید.  ورده نمنشده در دوره نیازهای آنا  را برآ های ارایه  هستند و بسیاری از آموزش

درصید سیرهنگ  69درصد دارای جایگیاه سیرگردیز  7505دهندگا ز دارای جایگاه سرواننز  پاسخ

دهندگا  دارای  دهید کیه پاسیخ درصد دارای جایگاه سرهنگن هستند. این نشا  من 5009دومن و 

کننیدگا  در دوره افیرادی  تیوا  گفیت بیشیتر شیرکت اند؛ بنیابراین من های سازمانن باال بوده جایگاه

 های سازمانن باال هستند. باتجربهز باسواد و دارای جایگاه

درصید  009درصد از پاسخ دهندگا ز دارای تخصیص میرتب  بیا رشیته پیروازز دهم  هفت و یک

درصید دارای تخصیص  5109درصد رایانیهز  202درصد کنترلز  7706درصد برقز  502هوافضاز 

دهندگا  دارای تخصیص میرتب  بیا رشیته  انید. درواقیع تعیداد پاسیخ مرتب  با رشته میدیریت بوده

درصیید از  69انیید.  دهندگا  بییومن بوده درصیید از پاسییخ 5707مییدیریت بیشییترین بییوده اسییت. 
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دیگر  بیا  کنند. به های پداجا خدمت من درصد در یگا  502های نهاجا و  دهندگا  در یگا  پاسخ

هیای  شهرستا  محیل برگیطاری دوره و میابقن از یگا  نفر از پاسخ دهندگا  در 797محل خدمت 

 .اند دهیگردخارج از شهرستاِ  محل برگطاری دورهز به دوره اعطام 

وای یک نرمیال  -اسمیرنو  و شیاپیرو -در این پژوهشز نخست با استفاده از آزمو  کولموگرو 

قی  توزییع متغییر شدهز بررسن شد. نتایج شاکن از آ  اسیت کیه ف های گردآوری بود  توزیع داده

واکنش و اثربخشن کل نرمال و توزیع سایر متغیرهیای پیژوهش غییر نرمیال اسیت؛ بنیابراین فقی  

هیای پارامترییک و بیرای سیایر  برای تح یل اطالعال متغیرهای واکینش و اثربخشین کیل از آزمو 

 شده است. های ناپارامتریک استفاده  متغیرهای پژوهش از آزمو 

 ی اولپاسخگویی به سؤال فرع
 ای در چه سطحی است؟ ها پس از طی دوره آموزش عالی رسته ( واکنش1

شییده اسیت. نتیایج شاصییل   ای اسیتفاده نمونیه بیرای پاسیخگوین بیه سییؤال بیاال از آزمیو  تیین تک

هیا پیس از طین دوره  شیودز شیاکن از آ  اسیت کیه واکنش مشیاهده من 5طور که در جدول  هما 

تر از مییانگین میوردنظر اسیت. رضیایت  پیایین 9097داری  ای در سیطح معنین آموزش عالن رسته

ای و نظر مدرسا  و مسئوال  اجراین نسیبت بیه دوره آمیوزش  کارآموزا  از آموزش دوره عالن رسته

 تر از میانگین موردنظر است. پایین 9097داری  ای در سطح معنن عالن رسته

شده اسیت.  زمو  فریدمن استفاده هاز از آ های آ  های واکنش و شاخص بندی مؤلفه برای رتبه

(. از 6اسیت )جیدول  9097بندیز در سیطح  داری رتبه نتایج شاصل از این آزمو ز شاکن از معنن

ترین رتبیه  های واکنشز باالترین رتبه مربوط به مدرسا  و پیایین دهندگا  از میا  مؤلفه نظر پاسخ

ه مدرسییا  نییطز توانییاین در های مربییوط بی مربیوط بیه تجهیییطال آموزشین اسییت. از مییا  شیاخص

های تجهییطال آموزشین و  مدیریت کالسز باالترین رتبه را کسب نمیوده اسیت و از مییا  شیاخص

 ترین رتبه را کسب نموده است. روز پایین های به آموزشن کتاب کمک

 ای واکنش نمونه تک t: آزمون 9جدول 

 متغیر میانگین t درجه آزادی داری سطح معنی

 واکنش 5096 -6015 511 90999

 رضایت کارآموزا  5099 -5051 750 90999

 نظر مدرسا  5010 -5071 25 90995

 نظر مسئوال  اجراین 5019 -5075 29 90995
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 های واکنش بندی مؤلفه : رتبه4جدول 

 یها مؤلفه رتبه

 واکنش

 یبند رتبه

 میانگین

بندی  رتبه ها شاخص

 میانگین

 مدرس 7

 دیریت کالس( تواناین مدرس در م7 6067

 ( میطا  تس   مدرس5

 ( سطح ع من مدرس5

5075 

7005 

7005 

 محتوا 5

5075 

 

 

 ( مفیدی محتوای دوره7

 های تدریس شده ( سرفصل5

 ( انگیطاننده بود  محتوای دوره5

5052 

5072 

7057 

5 
کیفیت دوره 

 آموزشن

 ها ( کیفیت آموزش7 5055

 ( رضایت از دوره5

 ( تمایل به شرکت در دوره5

5075 

5090 

7019 

6 
ریطی و  برنامه

 اجرا

 ( تس   مسئوال  اجراین7 5055

 ( طول دوره5

 ریطی تمهیدال الزم ( برنامه5

 های بیرونن ( انگیطاننده6

5029 

5052 

5057 

7026 

1 

تجهیطال 

آموزشن و 

 آموزشن کمک

 ( تناسب تجهیطال آموزشن7 5072

 شده های ارایه ( کتاب5

 روز های به ( کتاب5

5059 

5075 

7059 

 

 پاسخگویی به سؤال فرعی دوم
 ای در چه سطحی است؟ ( یادگیری پس از طی دوره آموزش عالی رسته2

طور کیه در  شیده اسیت. همیا   ای اسیتفاده برای پاسخگوین به سیؤال بیاال از آزمیو  دوجم یه

شودز نتایج شاکن از آ  است که یادگیری هم در دروس عمومن و تخصصن  مشاهده من 2جدول 

تر از مییانگین میوردنظر  پیایین 9097داری  ای در سطح معنن از طن دوره آموزش عالن رسته پس

 بوده است.
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 ای یادگیری : آزمون دوجمله1جدول 

احتمال  میانگین موردنظر گروه متغیر

 شده مشاهده

احتمال 

 آزمون

سطح 

 داری یمعن

 7گروه  یادگیری

 5گروه 

 =<5 

 >5 

9015 

9059 

902 90999 

 رییادگی

 دروس عمومن

 7گروه 

 5گروه 

 =<5 

 >5 

9015 

9051 

902 90999 

 یادگیری

 دروس تخصصن

 7گروه 

 5گروه 

 =<5 

 >5 

9059 

9055 

902 90997 

 

شیده در دورۀ  برای پاسخگوین به سؤال باال عالوه بر پرسشنامهز دو آزمو  جامع از مطالب ارایه

کنندگا  در دوره آزمیو  بیه عمیل آمید.  رکتبرگطارشدهز در تهرا  و اصفها  طراشن گردید و از شی

شیید.   ای اسییتفاده کنندگا  در دوره از آزمییو  دوجم ییه شییده شییرکت بییرای تح یییل نمییرال کسب

شودز نتایج شاکن از آ  است که یادگیری پس از طن دوره  مشاهده من 5طور که در جدول  هما 

 ن موردنظر بوده است.باالتر از میانگی 9097داری  ای در سطح معنن آموزش عالن رسته

 ای یادگیری آزمون جامع : آزمون دوجمله9جدول 

میانگین  گروه متغیر

 موردنظر

سطح  احتمال آزمون شده احتمال مشاهده

 داری معنی

 7گروه  یادگیری

 5گروه 

 =<5 

 >5 

9059 

9015 

902 90999 

 

دهندگا ز  پاسخ دهندگا  بر اساس نوع داری تفاول میانگین نظر پاسخ منظور بررسن معنن به

سنز نوع تخصصز جایگاه و یگا  خدمتنز در خصو  یادگیری پس از طین دوره آمیوزش عیالن 

 شد. والیس استفاده  -ایز از آزمو  کروسکال رسته

والیس شاکن از آ  اسیت  -شودز نتایج آزمو  کروسکال مشاهده من 1طور که در جدول  هما 

دهندگا ز نیوع  دهنیدگا  بیا توجیه بیه نیوع پاسیخ ز میا  نظر پاسخ9097داری  که در سطح معنن

دهندگا  بیا توجیه بیه  دار نیست ولن در نظیر پاسیخ تخصصز جایگاه و یگا  خدمتن تفاول معنن

داری  ای در سیطح معنین ها در خصیو  ییادگیری پیس از طین دوره آمیوزش عیالن رسیته سن آ 

سال ییادگیری بیشیتر  59یر دهندگا  ز صورل که از نظر پاسخ دار است. بدین تفاول معنن 9097
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سال نیط یادگیری بیشتر از گروه  52دهندگا  باالی  از دو گروه سنن دیگر بوده است. از نظر پاسخ

 بوده است. 52 -59سنن 

 والیس یادگیری -: آزمون کروسکال9جدول 

 رتبه میانگین داری سطح معنی ی دوخ متغیر

  90916 20592 دهندگا  نوع پاسخ

 595019سال=  59زیر  90999 750219 سن

 755075سال=  52 -59

 722010سال=  52باالی 

  90295 20556 نوع تخصص

  90595 70926 جایگاه سازمانن

  90555 50011 یگا  خدمتن

 پاسخگویی به سؤال فرعی سوم
 ( تغییر رفتار دانشجویان پس از طی دوره آموزش عالی در چه سطحی است؟9

 9طور کیه در جیدول  شید. همیا   ای اسیتفاده  از آزمیو  دوجم یهبرای پاسیخگوین بیه سیؤال بیاال

داری از نظر تغییر رفتار کیارآموز پیس از  شودز نتایج شاکن از آ  است که تفاول معنن مشاهده من

صورل ک ن و از دیدگاه کیارآموزا ز  به 9097داری  ای در سطح معنن طن دوره آموزش عالن رسته

 ندارد. مدرسا  و مسئوال  اجراین وجود

ایز از نظر میدیرا  و سرپرسیتا   از نظر تغییر رفتار کارآموز پس از طن دوره آموزش عالن رسته

داری وجود دارد. تغییر رفتار کارآموز پس از طن  تفاول معنن 9097داری  مستقیم در سطح معنن

کمتییر از میییانگین مییورد نظییر اسییت.  9097داری  ای در سییطح معنیین دوره آمییوزش عییالن رسییته

دیگر از نظر مدیرا  و سرپرستا  تغییر رفتیار در کیارآموزا  پیس از طین دوره آمیوزش عیالن  بیا  هب

 ای صورل نگرفته و یا کم است. رسته
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 ای تغییر رفتار : آزمون دوجمله9جدول 

میانگین  گروه متغیر

 موردنظر

احتمال 

 شده مشاهده

احتمال 

 آزمون

سطح 

 داری معنی

 7گروه  تغییر رفتار

 5ه گرو

 =<5 

 >5 

9026 

9065 

902 90555 

از دیدگاه 

 دانشجویا 

 7گروه 

 5گروه 

 =<5 

 >5 

9069 

9025 

902 90207 

 7گروه  از دیدگاه مدرسا 

 5گروه 

 =<5 

 >5 

9061 

9025 

902 90107 

از دیدگاه مسئوال  

 اجراین

 7گروه 

 5گروه 

 =<5 

 >5 

9021 

9065 

902 90697 

 

 هشپاسخگویی به سؤاالت اصلی پژو
 ای اثربخش است؟ ( آیا دوره آموزش عالی رسته1

 0طور کیه در جیدول  شید. همیا  ای اسیتفاده  نمونه برای پاسخگوین به سؤال باال از آزمو  تن تک

داری بین نمره اثربخشن دوره آمیوزش  شودز نتایج شاکن از آ  است که تفاول معنن مشاهده من

دیگر اثربخشین  بیا  وجود ندارد. به 9097داری  نای و میانگین موردنظر در سطح معن عالن رسته

 ای در شد متوس  است. دوره آموزش عالن رسته

 ای اثربخشی کل تک نمونه t: آزمون 3جدول 

 متغیر میانگین t درجه آزادی داری سطح معنی

 اثربخشن کل 5006 -70165 556 90995

 

 گردند؟ ش عالی می( چه راهکارهایی موجب بهبود و افزایش اثربخشی دوره آموز 2

در پایا  پرسشنامه پژوهشز یک سؤاِل باز مطر  شد و از آ  طرییا نظرهیای جامعیه نمونیه در 

ها بیه  ای دریافت گردید. فراوانین پاسیخ خصو  عوامل مؤثر بر افطایش اثربخشن دوره عالن رسته

ی از آ  ا ایین سیؤال محاسیبه و راهکارهییای بهبیود و افیطایش اثربخشیین دوره آمیوزش عیالن رسییته

دهندگا  انگییطش  عوامل مؤثر بر افطایش اثربخشن از دییدگاه پاسیخ نیتر مهماستخراج گردید که 

 (.79باشند )جدول  روز من ها به روزز طول دوره و کتاب شاگردا ز استادا  دورهز مطالب به
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 ای : عوامل مؤثر بر افزایش اثربخشی دوره عالی رسته12جدول 

 فراوانی عامل ردیف

 59 یطش دانشجویا انگ 7

 59 کرده استفاده از استادا  مجرب و تحصیل 5

 51 روز مطالب به 5

 55 طول دوره 6

 75 روز های به کتاب 2

 1 آموزشن تجهیطال آموزشن و کمک 5

 1 آموزش مجازی 1

 5 اعطام دانشجویا  به بازدیدهای آموزشن 9

 5 های دانشجوین تعریف و انجام پرو ه 0

 2 ها های آ  دمال رفاهن مط وب به دانشجویا  و خانوادهارایه خ 79

 2 ارایه مطالب تخصصن 77

 1 سایر عوامل -

 751 جمع کل -

 

 گیری بحث و نتیجه
ای نهاجا در دو سطِح گرم )واکینش و ییادگیری(  در این پژوهش اثربخشن دوره آموزش عالن رسته

ای  ها پس از طن دوره آموزش عالن رسیته نشو یک سطِح سرد )تغییر رفتار( ارزشیابن گردید. واک

ترین رتبه مربوط به تجهیطال  های واکنش پایین تر از میانگین مورد نظر است و از میا  مؤلفه پایین

های  آموزشن کتاب های تجهیطال آموزشن و کمک آموزشن است. از میا  شاخص آموزشن و کمک

ریطی  های برنامیه توای دوره و از میا  شیاخصهای محتواز انگیطانندگن مح روزز از میا  شاخص به

 اند. ترین رتبه را کسب نموده های بیرونن دوره پایین و اجراز انگیطاننده

پورا ز فرهمنیدز ابطحین و فرهیادی  نتایج این تحقییا در ایین سیطح بیا نتیایج تحقیقیال  الیه

لییل تفیاول نییط و با نتیایج تحقیقیال بختییاریز محمیودی و عباسییا  متفیاول اسیت. د  راستا هم

روز در مرکیط آمیوزش  هیای بیه آموزشین و کتاب تواند پایین بود  رتبۀ تجهیطال آموزشن و کمک من

 ای باشد. عالن رسته

بر اساس نظر دانشجویا ز مدرسا  و مسیئوال  اجرایینز ییادگیری پیس از طین دوره آمیوزش 

شده پس از طین دوره آمیوزش  تر از میانگین موردنظر ولن آزمو  جامع برگطار ای پایین عالن رسته
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تیوا   ای بیانگر یادگیری در سطح باالتر از میانگین است. در توجییه ایین اخیتال  من عالن رسته

اند؛ مطالیب سیاده و  ها طر  گردیده شده در دوره که سؤاالل آزمو  جامع از آ  گفت مطالب ارایه 

هیا ننمیوده  کمکین بیه ییادگیری آ  ها نیاز نبوده و مطالبن بودند که از نظر دانشجویا  آموزش آ 

شده در دوره برای دانشیجویا  تیازگن و جیذابیت الزم را ندارنید.  دیگر مطالب ارایه  عبارل است. به

نتایج این تحقیا در این سطح با نتایج تحقیقال دترمنز فرهمندز ابطحنز محمودیز  اله پیورا ز 

 بختیاری و فرهادی هماهنگ است.

سال یادگیری بیشتر از دو گروه سنن دیگیر بیوده اسیت کیه ایین  59یر دهندگا  ز از نظر پاسخ

تر به آمیوزش و ییادگیری و همچنیین اطالعیال و تجیارب  تفاول نیط به خاطر انگیطه کارکنا  جوا 

 تر است. پایین آنا  نسبت به کارکنا  باتجربه

ها  بیاالتر از ای اصیف دیده در مرکط آموزش عالن رسیته نمرال آزمو  جامع دانشجویا  آموزش

ای تشکیل گردیده بوده  نمرال دانشجویا  این دوره در تهرا  که خارج از مرکط آموزش عالن رسته

 است.

ای وجود نیدارد  داری در تغییر رفتار کارآموزا  پس از طن دوره آموزش عالن رسته تفاول معنن

ای  آمیوزش عیالن رسیته و از نظر مدیرا  و سرپرستا  تغیییر رفتیار در کیارآموزا  پیس از طین دوره

صورل نگرفته و یا کم بوده است؛ از این نظر بیا نتیایج تحقییا بختییاری هماهنیگ اسیت. از نظیر 

دانشجویا ز تغییر رفتار به ترتییب بیشیتر از نظیر مدرسیا ز مسیئوال  اجرایین و سرپرسیتا  بیوده 

 است.

گین مورد نظر وجیود ای و میان داری میا  نمرۀ اثربخشن دوره آموزش عالن رسته تفاول معنن

 ای در شد متوس  است. دیگر اثربخشن دوره آموزش عالن رسته بیا  ندارد. به

تر از مییانگین  ای پیایین بنابراین در سطح واکنش فراگیرا  اثربخشن دوره آموزش عالن رسیته

تر از مییانگین میوردنظر و  موردنظر است. در سطح یادگیری بر اساس پرسشنامهز اثربخشن پیایین

اسییاس آزمییو  جییامعز بییاالتر از میییانگین مییوردنظر اسییت. در سییطح تغییییر رفتییار نیییط تفییاول  بییر

ای وجیود نیدارد و از نظیر  داری در تغییر رفتار کارآموزا  پس از طن دوره آموزش عالن رسیته معنن

ای صیورل  مدیرا  و سرپرسیتا  تغیییر رفتیار در کیارآموزا  پیس از طین دوره آمیوزش عیالن رسیته

داری مییا  نمیره اثربخشین دوره  یا کم است. در میورد اثربخشین کیل نییط تفیاول معنیننگرفته و 

 ای و میانگین مورد نظر وجود ندارد. آموزش عالن رسته
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تر از متوس   ای پایین در مجموع اگرچه در برخن از سطو  اثربخشن دوره آموزش عالن رسته

این پژوهش وجیود ایین دوره را  است ولن در برخن سطو  نیط اثربخشن آ  در شد متوس  است.

نماید ولن باید در سطوشن که اثربخشن پایین استز اقیداماتن بیرای بهبیود و  مفید ارزشیابن من

 افطایش اثربخشن دوره صورل گیرد.

( و فرهیادی 7595(ز ابطحین )7005طورک ن نتایج این تحقیا بیا نتیجیه تحقییا دتیرمن ) به

( در زمینه واکینش فراگییرا  و 7505( و بختیاری )7595)و با تحقیا عباسیا   راستا هم( 7507)

تواند ناشن از تفاول موجود در امکانیال و تجهییطال  تغییرال رفتاری مطابقت ندارد؛ دالیل آ  من

 ها به روز باشد. و کتاب نآموزش کمکآموزشن و 

و مداخ یه در های مولدوو ز نتایج استفاده از این الگو عالوه بیر کمیک  بنابراینز بر طبا یافته

فرایند آموزش و اصال  نقاط ضعف آ ز بیه فرمانیدها  و میدیرا  و همچنیین دانشیجویا  در در  

نماییید. همچنییین بییا  کننییدز کمییک من فاکتورهییاین کییه انتقییال آمییوزش و نتییایج آ  را تسییهیل من

مایت گردد و در ش استفاده از این ابطارز ارزش نتایج آموزش برای فرماندها  و مدیرا  مشخص من

و پشتیبانن آنا  از آموزش سودمند خواهد بود و این الگو در بطن خود نیوعن برنامیه و سیاسیت را 

 نماید. برای مراکط آموزشن تجویط من

 پیشنهادها
عوامیل میؤثر بیر بهبیود و افیطایش اثربخشین ایین دوره: انگییطش دانشیجویا ز  نیتر مهمبرخن از 

باشیند. سیایر عوامیل میؤثر عبیارل از:  روز من هیای بیه روزز طیول دوره و کتاب استادا ز مطالب به

آموزشنز آموزش مجیازیز اعیطام دانشیجویا  بیه بازدییدهای آموزشینز  تجهیطال آموزشن و کمک

ها و اراییه  های آ  های دانشجوینز ارایه خدمال رفاهن بیشتر به دانشجویا  و خانواده انجام پرو ه

های کاربردی و اجراین برای بهبود و افطایش دوره  ادمطالب تخصصن. در ادامه به برخن از پیشنه

 شود: ای اشاره من آموزش عالن رسته

ها بیا هید   ( کارگروهن در معاونت تربیت و آموزش آجاز نیروها و مراکط برگطارکننده این دوره7

صورل ساالنه بررسن  ای را به های عالن رسته ها تشکیل و اثربخشن دوره ارتقای اثربخشن آموزش

 ها تالش نماید. مشکالل موجود را شناساین و در خصو  رفع آ  و

ای بیه  ( در بخش واکنش رضایت فراگیرا  با ساماندهن و تجهیط مراکیط آمیوزش عیالن رسیته5

ها و ...( و خیدمال رفیاهن و  سیازهاز کتابخانیه آموزشین )نشیریالز شبیه امکانال آموزشینز کمک

متناسب با نیاز و شأ  فراگییرا  نیازهیای ایین شیوزه  عمومن )امکانال اسکا ز ورزشن و تفریحن(
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کارگیری مدرسا  و مربییا  آموزشین ارتقیا یابید و از مدرسیانن  برطر  گردد و کیفیت انتخاب و به

های عم ییاتنز از  استفاده گردد که ضمن داشتن انگیطه الزمز دانشز مهارل و تجربه کار در یگا 

های نظیری را آمیوزش دهنید و از  کاربرد عم ن آموختیههای مناسب تدریس استفاده کنند و  روش

منظور ایجاد انگیطه  تواناین تدریس و ایجاد جو  یادگیری و کاوشگری برخوردار باشند. همچنین به

در دانشجویا  دوره عالن و تقویت واکنش فراگیرا ز مطایا و امتیازهای ناشن از طن دوره به شیر  

 ذیل اصال  گردد:

نامه دوره عالن  بینن شده در اساس تا سوم هر دوره عالوه بر مطایای پیش برای نفرال اول ●

 )اعطای سکه بهار آزادی(ز یک سال ارشدیت نیط در نظر گرفته شود.

ارایه تسهیالل به نامۀ  وزارل ع وم )آیین 57/5/95مورخ  5705255نامه شماره  مطابا آیین ●

ای در  تر( نفرال اول تا سوم دوره عالن رستهبرگطیدگا  ع من برای ورود به مقاطع تحصی ن باال

ای  هر رسته بدو  شرکت در آزمو  ورودیز در دافوس پذیرش گردند و معدل دورۀ عالن رسته

 در پذیرش ک یه افسرا  در دافوس لحاظ گردد. 5عنوا  یک درس ضریب  به

ه اجراین فصل نهم نام آیین 5قانو  مدیریت خدمال کشوری و ماده  29به ماده  استنادآجا با  ●

)که طن بخشنامه شماره « های اجراین نظام آموزش کارمندا  دستگاه»قانو  موصو  و 

ای افسرا  را  ها ابالغ گردیده(ز دوره عالن رسته به سازما  59/97/7509مورخ  7956/599

ا به های نوع دوم را صادر و مطایای مربوطه ر  گذاری و برای آنا  گواهینامه سازی و ارزش معادل

 این دانشجویا  تخصیص دهد.

های آموزشن متناسب با نیاز  فرایندهای نیازسنجنز طراشن و توسعه دوره یادگیریدر شوزه  ●

آجا و نیروها مورد بازنگری و بررسن ع من قرار گیرد تا دالیل کاربردی نبود  و انتقال یادگیری 

محتوا و منابع درسن و های آموزشنز  به محی  کار بررسن و اصالشال الزم در سرفصل

های اجراین  های تدریس به عمل آید و منابع و نشریال متناسب با نیاز نیروها و یگا  روش

 تهیه و تدوین گردد.

در شوزه تغییرال رفتاریز نخست با کمک متخصصا  و مدرسا  نیروها و متناسب با مأموریت و  ●

ا تدوین و متناسب با آ  اهدا  و فرهنگ سازما ز الگوی رفتاری مناسب افسرا  آج

ها و محتوا و اهدا  آموزشن و رفتاری افسرا  تدوین و مدرسا  با شرکت در  سرفصل

ها را  ها آشنا شوند و آموزش آموزشن و رفتاری دوره اهدا های آموزشن با  ها و کارگاه همایش

)با استفاده روز  آموزشن به های مناسب و با وسایل آموزشن و کمک با رویکرد عم ن و در محی 
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سازها و در صورل امکا  با تجهیطال واقعن( اجرا نمایند. همچنین ارزیابن و سنجش  از شبیه

های عم ن و کاربردی فراگیرا   های نظری به مهارل جای تمرکط بر آموخته یادگیری نیط به

را در تر برای طن دوره اعطام گردند؛ زی تمرکط کند؛ در ضمن بهتر است کارکنا  در سنین پایین

تر و انگیطه یادگیری نیط  تر یادگیری بیشتر و مشغ ه کاری و دغدغه فکری آنا  کم سنین پایین

 در میا  آنا  باالتر است.

 ارشد نکارشناسای دارای تحصیالل  از دانشجویا  دوره عالن رسته درصد 59شدود  ●

های قبل از  دورههمانند  ارشد نکارشناسباشندز بنابراین بایستن افسرا  دارای مدر   من

مدل )متناسب با نیاز آنا (  از طن دوره عالن معا ز یا در یک دورۀ مجطا و فشرده کوتاه 7509

 و با شضور مدرسا  برجسته دارای مدار  تحصی ن دکتری شرکت نمایند.

ز مدرسا  و آموختگا  دانشبا توجه به محدود کرد  جامعه آماری این پژوهشز به دانشجویا ز  ●

ای  ای مرکط آموزش عالن رسته سال جاری و سال قبل عالن رسته اجراین دوره مسئوال 

های مورد  اصفها  و دانشگاه هواین شهید ستاریز نتایج این پژوهش تنها به مراکط و دوره

باشد. همچنین نظرها در خصو   مطالعه مربوط است. لذا جامعه آماری قابل توسعه من

ال و همچنین سطو  چهارم و پنجم ارزشیابن دروس عقیدتن سیاسن و شفا ت اطالع

 اثربخشن الگوی پاتریک بررسن نگردیده است.
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